
 
 
На основу члана 57. став 1. тачка 1) и чланова 113 -115. Закона о основама 

система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009 и 52/2011), 
Школски одбор Средње школе у Крупњу, на седници одржаној дана _____2011. 
године, донео је 

 

 
ПРАВИЛНИК 

О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ  
ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

 

 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности ученика ( у 

даљем тексту: Правилник ) у Средњој школи у Крупњу уређују се обавезе ученика, 
забрањена понашања и активности ученика и њихова одговорност за повреде 
обавеза и забрана и причињену материјалну штету, покретање и вођење 
дисциплинског поступка, рокови застарелости и извршења васпитно – 
дисциплинских мера и друга питања везана за дисциплинску и материјалну 
одговорност ученика. 

  

 

II  ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

Члан 2. 

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену овим 
Правилником, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана 
Законом и овим Правилником и за забране прописане Законом и овим 
Правилником. 

Васпитно-дисциплински поступак против ученика је хитан, не може се 
покренути по истеку 30 дана од дана учињене повреде обавезе, а не може се водити 
по истеку школске године у којој је повреда учињена. 
 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 
 

Члан 3. 
 
         Ученик  је дужан да поштује забрану дискриминације, као и забрану насиља, 
злостављања и занемаравиња. 
 



        У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге  у остваривању 
њихових права. 
 

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  

2) поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;  

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским 
програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, 
односно старатеље;  

4) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних 
облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;  

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења 
наставника;  

6) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  

8) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 
етике. 

Ученик, односно његов родитељ или старатељ има обавезу да у року од 8 
дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације. 

 
Уколико родитељ или старатељ не оправда изостанке  у наведеном року, 

сматраће се да је ученик неоправдано изостао, што ће одељењски старешина и 
констатовати у евиденцији. 
 

Члан 4. 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава 
одлука директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, 
односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, 
школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно старатеља ученика, појача 
васпитни рад активностима: у оквиру одељењске заједнице, стручним радом 
одељењског старешине, стручног сарадника, посебних тимова, а када је то 
неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно 
здравствене заштите на промени понашања ученика. 

 

 



ЗАБРАЊЕНО  ПОНАШАЊЕ И АКТИВНОСТИ  

Члан 5. 

У школи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 
дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, 
националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и 
психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, 
узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког 
опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим 
основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.  

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или 
посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права 
и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано 
прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.  

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 
равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у 
неједнаком положају.  

Члан 6. 

У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање 
и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно 
сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.  

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног 
или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу 
стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности 
детета и ученика или запосленог.  

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или 
запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.  

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код 
детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.  

Под физичким насиљем, у смислу става 1. овог члана, сматра се: физичко 
кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако 
понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног 
повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према 
деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима 
или запосленим.  

Под психичким насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се понашање 
које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног 
здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.  



Под социјалним насиљем, у смислу става 1. овог члана сматра се 
искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних 
активности установе.  

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 2. овог 
члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над 
наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.  

Због повреде забране из става 8. овог члана против родитеља, односно 
старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.  

ВРСТЕ ВАСПИТНИХ И ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

Члан 7. 
 

За повреду обавезе ученику могу да се изрекну следеће васпитне и васпитно-
дисциплинске мере: 

 
1. опомена, 
 
2. укор одељењског старешине, 
 
3. укор одељењског већа, 
 
4. укор директора, 
 
5. укор наставничког већа, 
 
6. искључење ученика из школе. 
 

Члан 8. 
 

Опомена, укор одељењског старешине и укор одељењског већа изричу се за 
лакше повреде обавеза ученика утврђене овим Правилником, без вођења васпитно -
дисциплинског поступка. 

 
Укор директора,  укор наставничког већа и искључење из школе изричу се за 

теже повреде обавеза ученика. 
 
За учињену повреду забране из члана 5. и 6. овог Правилника  изричу се 

васпитно – дисциплинске  мере: укор директора, укор наставничког већа и 
искључење ученика из школе. 
 

ВРСТЕ ПОВРЕДА ОБАВЕЗА 
 

Члан 9. 
 

Лакше повреде обавеза ученика су: 



 
1) кашњење на часове, 
 
2) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно васпитног 

рада у току школске године до 25 часова, 
 
3) непоштовање школског звона за почетак и завршетак часа, 
 
4) ометање радне дисциплине на часу у свом или другом одељењу (причом, 

употребом мобилног телефона, или других средстава која могу  да ометају рад), 
 
5) неизвршавање дужности редара и дежурног ученика, 
 
6) писање по одећи, зидовима и инвентару школе, 
 
7) недостојно, увредљиво или на други начин непримерено понашање у 

школи или приликом обављања практичне наставе, 
 
8) пушење у школи или на другом јавном месту, а у вези са обављањем 

школских активности, 
 
9) оштећење инвентара школе или другог правног лица, а у вези са процесом 

образовања и васпитања, 
 
10) оштећење имовине ученика или другог физичког лица, а у вези са 

процесом образовања и васпитања, 
 
11) прикривање материјалне штете учињене у школи, предузећу или 

установи, 
 
12) некоректно понашање према ученицима школе (подсмевање, увреде, 

провокације, свађа, претње и друго), 
 
13) некоректно понашање према радницима школе, 
 
14) недавање на увид родитељу, односно старатељу ђачке књижице и 

непреношење родитељу, односно старатељу обавештења од стране одељењског 
старешине, стручног сарадника или директора школе, која се односе на понашање 
ученика, 

 
15) напуштање часа без претходног одобрења наставникa, 
 
16) непристојно и непримерено облачење, шминкање и ношење непримереног 

и скупоценог накита, 
 
17) друга чињења или пропуштања чињења која могу угрозити права других 

лица у образовно-васпитном процесу. 
 



Члан 10. 
 
За неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно васпитног 

рада у току школске године до 8  часова ученику се изриче васпитна мера опомена 
одељењског старешине. 

 
За неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно васпитног 

рада у току школске године од 9 до 16 часова ученику се изриче васпитна мера 
укор одељењског старешине. 

 
За неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно васпитног 

рада у току школске године од 17 до 25 часова ученику се изриче васпитна мера 
укор одељењског већа. 

 
За лакше повреде обавеза ученика обавезна је поступност у изрицању 

васпитних мера. 
 

Члан 11. 
 

Теже повреде обавеза ученика у складу са Законом су: 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање 
података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;  

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или 
орган, односно исправи коју изда друга организација;  

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, 
ученика или запосленог;  

4) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана, 
наркотичког средства или психоактивне супстанце;  

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета 
којим може да угрози или повреди друго лице;  

6) свесно непридржавање правила и мера безбедности ученика;  

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у 
сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку 
оцењивања;  

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног 
рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након 
писменог обавештења родитеља, односно старатеља од стране школе.   

За повреде обавеза из става 1 тачка 8) овог члана обавезна је поступност у 
изрицању васпитно-дисциплинских мера. 



 
За неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног 

рада у току школске године од 26 до 32 часа ученику се изриче васпитно-
дисциплинска мера укор директора. 

 
За неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног 

рада у току школске године од 33 до  39 часова ученику се изриче васпитно-
дисциплинска мера укор наставничког већа. 

 
За неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног 

рада у току школске године са 40 и више часова ученику се изриче мера искључења 
из школе. 

 
Васпитно-дисциплинска мера изриче се за школску годину у којој је учињена 

повреда обавезе ученика. 
 

Члан 12. 

Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског 
старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и 
понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и 
извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних и васпитно-
дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из владања поправља се када дође 
до позитивне промене у понашању ученика.  

 

III  ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК ПРОТИВ 
УЧЕНИКА И ИЗРИЦАЊЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ 

МЕРА 

 
Члан 13. 

 
 За теже повреде обавеза ученика и за повреде забрана прописаних законом 
школа мора водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен 
родитељ, односно старатељ ученика. 
 
 У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, 
односно старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и 
могу дати писмену изјаву. 
 
 Васпитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30 
дана за учињене теже повреде обавеза ученика или учињене повреде забране 
дискриминације и забране насиља, злостављања и занемаривања и окончава се 
решењем. 
 
 
 



 
ПОКРЕТАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА 

 
Члан 14. 

 
Све радње у поступку утврђивања одговорности ученика су хитне. 
 
Одељењски старешина обавезан је да покрене инијицативу за утврђивање 

одговорности ученика чим сазна за учињену повреду обавезе. 
 

Обавештење о разлозима за  покретање поступка због учињене теже повреде  
обавезе ученика или повреде забране, ради утврђивања одговорности ученика може 
поднети: одељењски старешина, одељењска заједница, одељењско веће или друго 
лице запослено у школи. 

 
Обавештење се подноси директору школе ради доношења закључка о 

покретању васпитно – дисциплинског поступка. 

Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из члана 5. 
и 6. овог Правилника, школа одмах обавештава родитеља, односно старатеља и 
укључује га у одговарајући поступак.  

Члан 15. 

Васпитно-дисциплински поступак је хитан и покреће се закључком 
директора. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе 
ученика, односно забране из члана 5. и 6. овог Правилника, време, место и начин 
извршења повреде и одговарајуће доказе.  

Члан 16. 

Закључак се подноси секретару школе који је дужан да у што краћем року, 
али не дужем од 7 дана од дана пријема истог обавести ученика, родитеља 
(старатеља) ученика, одељењског старешину и стручног сарадника школе. 

 
Члан 17. 

 
Директор, или Комисија коју он одреди, дужан је да у року од 5 дана од дана 

достављања закључка заинтересованим странама, саслуша ученика у присуству 
родитеља (старатеља), као и његовог родитеља (старатеља) и о томе састави 
Записник. Такође, на Записник се морају узети изјаве осталих учесника и сведока о 
догађају. Ученик, као и остали учесници и сведоци, поред изјаве на Записник, могу 
дати писмене изјаве о догађају. Након тога директор, односно Комисија, разматра 
прикупљене доказе и оцењујући чињенице одлучује по Закључку. 
 

Директор може одлучити да одбаци Закључак или прихвати наводе из 
Закључка и настави са вођењем дисциплинског поступка. Уколико одлучи да је 
учињена тежа повреда обавеза ученика или повреда забране директор може изрећи 



укор директора или дати предлог Наставничком већу да изрекне укор наставничког 
већа или искључење из школе. 

 
Директор школе је дужан да у року од 8 дана од дана доношења одлуке за 

давање предлога Наставничком већу да изрекне укор наставничког већа или 
искључење из школе сазове седницу Наставничког већа ради изрицања васпитно - 
дисциплинске мере.  

 
Одељењски старешина је дужан да сазове седницу Одељењског већа ако је 

захтев поднет поводом лакше повреде ученичке обавезe. 
 

Члан 18. 
 

Пре изрицања васпитно-дисциплинских мера мора се прибавити мишљење 
одељењске заједнице, стручног сарадника и одељењског већа о ученику. 

   
ИЗРИЦАЊЕ ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА 

 
Члан 19. 

Мера из члана 7. и 8. овог Правилника може да се изрекне ученику ако је 
школа претходно предузела неопходне активности из члана 4. овог Правилника.  

Ако школа није претходно предузела неопходне активности из члана  4. овог 
Правилника, предузеће их пре изрицања мере.  

Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања 
ученика, обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 5. 
и 6. овог Правилника озбиљно угрожен интегритет другог лица.  

Члан 20. 
 

Васпитно-дисциплинска мера је изречена ако је за њу гласала већина од 
укупног броја чланова Наставничког већа. 

 
Члан 21. 

 
Решење о изреченој васпитно-дисциплинској мери за тежу повреду  обавезе 

ученика или повреду забране садржи: име и презиме ученика, учињену повреду 
обавеза ученика, односно повреду забране, врсту изречене мере, образложење и 
правну поуку. 
 

Члан 22. 

Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери укор 
наставничког већа и искључење ученика из средње школе, а директор решење о 
изреченој мери укор наставничког већа и искључењу ученика из школе.  



Члан 23. 
 

Ученик који је искључен из школe, дo дана уручивања коначне одлуке о 
искључењу, може узети исписницу, ради уписа у другу школу. 

 
Члан 24. 

Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу 
школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу 
повреду обавезе ученика или за повреду забране из члана  5. и 6. овог Правилника, 
у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и 
изреченој мери.  

Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од 
дана достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.  

Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из  
школе, ученик, његов родитељ, односно старатељ има право на судску заштиту у 
управном спору.  

МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

Члан 25. 
 

        Ученик је дужан да брине о имовини школе. 
 
        Ученик не сме причинити штету школском инвентару, нити осталој имовину 
школе, изузев када је то неопходно у циљу спашавања лица или опреме у случају 
више силе или другог догађаја који угрожава животе и здравље лица. 
 
        Под нанетом штетом имовини сматрају се сва чињења или нечињења која 
доводе до нарушавања изгледа опреме, инвентара, стакала, фасаде и школског 
дворишта, као на пример: писање, урезивање, ломови и сличне радње које захтевају 
поправку школске имовине. 
 

За утврђивање материјалне одговорности ученика или групе ученика, односно 
за накнаду штете одељењски старешина, дежурни наставник или директор школе 
подносе захтев Одељењском, односно Наставничком већу. 

 
Члан 26. 

 
Одељењско, односно наставничко веће именује Комисију за утврђивање 

висине и начина накнаде штете. 
 

Члан 27. 
 

Ако није могуће утврдити учиниоца штете, штету ће надокнадити солидарно 
група ученика која је одговорна за штету, цело одељење, или заједница ученика. 



 
Члан 28. 

 
Ученик за материјалну штету одговара ако ју је учинио намерно или из крајње 

непажње. 
 
Штету из претходног става овог члана за ученика надокнађује његов родитељ, 

односно старатељ, у висини коју утврди Комисија, а према податку о вредности 
имовине утврђеном из рачуноводственог стања и проузрокованом степену 
оштећења. 

 
Уколико није могуће репарирати штету без нарушавања првобитног изгледа 

оштећеног предмета, штета мора бити надокнађена у пуном износу од стране 
родитеља,односно старатеља ученика, у циљу набавке новог предмета. 
 
         Уколико је причињена штета на имовини велике вредности по процени 
Комисије, школа може тужити ученика, односно родитеља за накнаду штете. 

 
 

IV  ОБАВЕЗА ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ 

ДИСЦИПЛИНСКЕ И МАТЕРИЈАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ 
 

Члан 29. 
 

 Обавеза  је  одељењског старешине  да на адекватан начин  води евиденцију 
из области васпитно-дисциплинске и материјалне одговорности за сваког ученика 
појединачно. 
 

Члан 30. 
 

 Евиденција из претходног члана овог Правилника  користиће се као доказ о 
спроведеним  неопходним  активностима из члана  4. овог Правилника, приликом 
изрицања васпитно-дисциплинских мера. 

 
 У случају изрицања васпитно-дисциплинске мере, као доказ о спроведеним  
неопходним  активностима из члана  4. овог Правилника, користиће се писмена 
изјава одељењског старешине. 
 

 

V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли 
школе. 

 
 



Члан 32. 
 

За све што није регулисано овим Правилником примењиваће се одредбе 
Закона о основама система образовања и васпитања и других важећих закона који 
регулишу ову област и Статута школе. 

 
Члан 33. 

 
Тумачење одредаба овог Правилника даје Школски одбор. 

 
 

 
 

Члан 34. 
 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 
дисциплинској и материјалној одговорноси запослених и ученика, заведен под 
бројем 787-01 од 12.11.2009. године. 
 
 
 

                                                    Председник Школског одбора 
 

                                                                         _______________________ 
 (Павле Радић)        

 
 
 

 Правилник је заведен под деловодним бројем __________, од ___________. 
године, објављен је на огласној табли Школе ______________. године, а ступио је 
на снагу ____________. године. 
 
 

Секретар 
 

_________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
На основу члана 57. став 1. тачка 1) и члана 113 Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
Школски одбор Средње школе у Крупњу, на седници одржаној дана 06.12.2013. 
године, донео је 

 

 
ПРАВИЛНИК  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ  

ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА  
број 1011-01 од 11.11.2011 године 

 
 

Члан 1. 
 
У члану  9. став 1 додају се тачке 17) – 23) које гласе: 
„17)  понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није 

делотворан, 
18) насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није 

делотворан,  
19) улажење у тоалете предвиђене за ученике супротног пола, 
20) улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења, 
21) неоправдано задржавање у ходницима за време часа, 
22) уништавање или уклањање са огласне табле или другог места у простору 

школе обавештења намењених ученицима, родитељима и другим лицима која 
долазе у школу, 

23) непридржавање одлука, директора, наставника, стручног сарадника и 
органа школе.“ 

 
Досадашња тачка 17) постаје тачка 24). 

 
Члан 2. 

 
 У члану 11. став 1 тачка 6) мења се и гласи: 
 „6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност 
других ученика, наставника и запослених у школи и које доводи до њиховог 
физичког и психичког повређивања;“ 
 
 У члану 11. став 1 после тачке 8) додаје се се тачка 9) која гласи: 
 „9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под 
условом да су предузете неопходне мере из става 1. члана 113. Закона о основама 
система образовања и васпитања ради корекције понашања ученика.“ 
 

 



У члану 11. став 2 мења се и гласи: 
„За повреде обавеза из става 1 тачка 8) и 9) овог члана обавезна је поступност 

у изрицању васпитно-дисциплинских мера.“ 
 

Члан 3. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана по објављивању на огласној табли 
школе. 

 
 
 

                                                    Председник Школског одбора 
 

                                                                         _______________________ 
 (Павле Радић)        

 
 
 

 Правилник је заведен под деловодним бројем 1286-01, од 06.12.2013. 
године, објављен је на огласној табли Школе 09.12.2013. године, а ступио је на 
снагу 17.12.2013. године. 
 
 

Секретар 
 

_________________________ 
 
          
 


